


Kindvriendelijke stad 
 
 
Delftenaren geven Delft een 6,5  voor kindvriendelijkheid. De kindvriendelijkheid van de eigen buurt 
scoort een 6,6. De bewoners uit de wijk Voordijkshoorn geven gemiddeld het hoogste cijfer aan de 
kindvriendelijkheid van de buurt, namelijk een 7,1. Het laagste cijfer is gegeven door bewoners uit de 
Binnenstad (6,0).  
Buurten die laag scoren op kindvriendelijkheid zijn Centrum (5,2), Reinier de Graafbuurt (5,6), 
Buitenhof-Noord (5,8) en Westeindebuurt (5,9). 
Buurten die er positief uitspringen zijn Molenbuurt (8,1), Westlandhof (7,4) en Vogelbuurt-West 
(7,2). 
 
Naast het algemene oordeel over kindvriendelijkheid, zijn ook scores over diverse aspecten bekend.  
Vergeleken met 2008 is de grootste toename in gemiddelde score bij “kinderopvang 0-4 jaar”. De 
score is toegenomen van een 7,0 tot een 7,5. Ook de aspecten “buitenschoolse opvang (4-12 jaar)” 
en “aansluiting tussen kinderopvang en school” zijn toegenomen t.o.v. 2008. 
De grootste afname is te zien bij “cultuur”. In 2008 kreeg dit aspect een 7,5, in 2015 een 7,2. 
 

 
 
 
Bewoners hebben diverse thema’s genoemd die bijdragen aan de kindvriendelijkheid van Delft. 
Veelgenoemde onderwerpen zijn: het behouden van de kinderboerderij en de waterspeeltuin, 
optreden tegen verkeersovertreders, aandacht voor cultuur (o.a. de bibliotheek is hier genoemd), 
meer groen (en het onderhoud hiervan) en tot slot meer speelplekken. 
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Gemiddelde rapportcijfers voor diverse aspecten m.b.t. kindvriendelijkheid van Delft  
(tussen haakjes het % "weet niet", berekend op aandeel respondenten met kinderen van 0-12 jaar)  
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